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DE GESCHIEDENIS EN WIJ
Al vele jaargangen lang biedt Oud-Zutphen u informatie over allerlei aspecten
van de Zutphense geschiedenis. Ons tijdschrift is daarmee het belangrijkste
podium voor geschiedschrijving in onze stad. De resultaten van vaak maanden
of zelfs jarenlang onderzoek raken zo niet verloren, maar staan 'voor altijd'
ter beschikking aan toekomstige geschiedvorsers.
Vergroting van onze kennis en bevordering van nieuw onderzoek is een belangrijke zaak. Maar er is nog iets dat, naar wij hopen, door Oud-Zutphen
wordt teweeggebracht. En dat is dat u door eigen onderzoek of door het lezen
van andermans studieresultaten uw leven verrijkt. Een ieder doet dat natuurlijk
op zijn eigen manier en meestal is niet goed aan te geven op welke wijze de geschiedenis het dagelijks leven bepaalt.
In dit nummer van Oud-Zutphen, dat in de meest 'contemplatieve' periode
van het jaar verschijnt, hebben we vier personen, die nauw bij onze stad betrokken zijn, gevraagd om nu eens onder woorden te brengen hoe het verleden,
het verleden van Zutphen, een rol speelt in hun doen en denken.
Jaap Riemens doet verslag van zijn gesprek met de burgemeester van Zutphen, mevrouw mr. A. H. Brouwer-Korf. Henk Demoed heeft de schrijver
H. C. ten Berge en de 'bekende' Zutphenaar Laurens Petri aan de tand gevoeld.
O p verzoek van de redactie heeft Willem Frijhoff, hoogleraar te Rotterdam
maar nog altijd 'een Zutphense jongen', in een reisbrief uit Florence zijn gedachten over ons onderwerp laten gaan.
Wij wensen u veel leesplezier met dit 'alternatieve' nummer van Oud-Zutphen.
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